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األستاذ توام حسان موثق بقسنطينة 07 نهج بن شعالل 
إسماعيل

عقد بيع قاعدة جتارية
مبوجب عقد تلقاه األستاذ املمضي أسفله بتاريخ 11 مارس 
بن  محمد  بن  أحميدة  معاش  السيد  فان  ومسجل   2021
للسيد  القانونية  الضمانات  بكافة  ملتزمتا  باع  بوعزيز 
جتارية)  (قاعدة  جتاري  محل  العربي  بن  محمد  شوارفية   :
سي  نهج  قسنطينة  ووالية  دائرة  بلدية  بقسنطينة  كائنة 
عبد اهللا رقم 32 . يحتوي هذا احملل على كل العناصر املادية 

واملعنوية 
التابع  اإليجار  حق  الشهرة-  –الزبائن-  التجاري  االسم 
الستغالل احملل التابع لورثة عبد العزيز محمد مقابل إيجار 

سنوي قدره عشرة أالف دينار جزائري 10.000.00دج 
لوالية  التجاري  بالسجل  مقيدة  التجارية  القاعدة  تلك 
قسنطينة شخص طبيعي معدل مؤجر احملل التجاري حتت 
رقم 14ا0381112 - 00/ 25 بتاريخ 04/ 04/ 2016 .متت 
جزائري  دينار  ماليني  سبعة  ب  يقدر  رئيسي  مببلغ  البيعة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  خنشلة

مديرية التقنني والشؤون العامة
مصلحة الشؤون العامة

رقم/ 08/ م.ت.ش.ع/م.ش.ع/2021



 1433 صفر   18 : املؤرخ في   12 / 06 : رقم  القانون  من   18 املادة  بناءا على 

املوافق لــ 12/ 01/ 2012 املتعلق باجلمعيات.
أودع اليوم : 14 أفريل 2021 ملف جتديد جمعية ذات صبغة محلية .

تسمية اجلمعية : تنمية وترقية الرياضة النسوية لوالية خنشلة
املقر اإلجتماعي : املركب الرياضي اجلواري  أحمد عزيزي خنشلة

املودع : حسام الدين عرعار .   املولود في : 06/ 04/ 1985  بــ : خنشلة
الوظيفة في اجلمعية : الرئيس

موضوع التعديل : جتديد املكتب التنفيذي للجمعية
التسمية اجلديدة:/

األستاذ توام حسان موثق بقسنطينة 07 نهج بن شعالل إسماعيل

عقد بيع قاعدة جتارية
فان  ومسجل   2020 ديسمبر   16 بتاريخ  أسفله  املمضي  األستاذ  تلقاه  عقد  مبوجب 
السيدة قشيد سليمة بنت رابح حرم ترانتي باعت ملتزمتا بكافة الضمانات القانونية 
كائنة  جتارية)  (قاعدة  جتاري  محل  مروش   حرم  حسني  بنت  سعاد  بوخاري   : للسيدة 
في  متمثلة  ب   36 رقم  بومدوس  قدور  ووالية قسنطينة شارع  دائرة  بلدية  بقسنطينة 

صيدلية  .مستغلة بالسجل التجاري رقم 99ا-0318581 - 00/ 25  
مقابل ثمن رئيسي قدره خمسة عشرة مليون دينار جزائري15.000.000.00 دج 

يحتوي هذا احملل على كل العناصر املادية واملعنوية 
جلماعة  التابع  احملل  الستغالل  التابع  اإليجار  حق  الشهرة-  –الزبائن-  التجاري  االسم 

بلقشي  
مقابل إيجار شهري قدره45.000.00 دج

لإلعالن املوثق 

األستاذ توام حسان موثق بقسنطينة 07 نهج بن شعالل 
إسماعيل

عقد بيع قاعدة جتارية
مبوجب عقد تلقاه األستاذ املمضي أسفله بتاريخ 31 جانفي 2021 ومسجل فان 
السيدة وادفل نادية بنت محمد  باعت ملتزمتا بكافة الضمانات القانونية للسيدة 
كائنة  جتارية)  (قاعدة  جتاري  محل  بلهامل   حرم  محمد  بنت  لينة  محيمدات   :
بقسنطينة بلدية دائرة ووالية قسنطينة حتصيص جبل الوحش  رقم 83 ب متمثلة 

في صيدلية  .مستغلة بالسجل التجاري رقم 00ا0326991 - 00/ 25  
مقابل ثمن رئيسي قدره ثالثة مليون دينار جزائري 3.000.000.00 دج 

يحتوي هذا احملل على كل العناصر املادية واملعنوية 
االسم التجاري –الزبائن- الشهرة- حق اإليجار التابع الستغالل احملل التابع للسيدة 

برحال وردة بنت محمد 
مقابل إيجار شهري قدره 2.000.00 دج

لإلعالن املوثق 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبي
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : رأس الــــوادي
القسـم:  شؤون األسرة

حكم باحلجر
راغـب بن  وبيـــــــن  جـــازيــة  :  مــاضـوي حــيــــاة بنت محمد   بيـــــن 

نصر الدين
حكمت احملكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة  علنيا   حضوريا  وفي 

أول درجة    :
/  في الشكل : قبول  الدعوى  .

 : بتاريخ  املولود  راغب  جازية  عليه  املدعى  على  احلجر     : املوضوع  في   /
25/08/2000  بسطيف  ، ألبيه نصر الدين  وأمه ماضوي حياة ، وتعيني والدته 
املدعية ماضوي حياة مقدما عليه  من اجل رعايته والقيام بشؤونه القانونية 

واالدارية ،
مع األمر بنشر ملخص      من منطوق هذا احلكم بسعي من املدعية  وحتميلها 

باملصاريف القضائية
بذا صدر  احلكم اوأفصح به جهارا  باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور 

أعاله ولصحته أمضينا اصله نحن الرئيس وامني الضبط

الرئيس                                              امني الضبط

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة : برج بوعريريج
القسـم:  شؤون األسرة

حكم باحلجر
بيـــــن :  حـــداد فريد  بن أحسن وبيـــن  حـــــــــداد عيـــــدة بنت فريــــــــــــد

حكمت احملكمة حال فصلها في قضايا شؤون األسرة علنيا ابتدائيا   حضوريا      :
في الشكل : قبــــــول الدعـــــوى

/ في املوضوع  :باعتماد تقرير  اخلبرة املنجز من طرف اخلبير الطبي بن الشيخ عبد احلليم   
املودع  لدى أمانة ضبط محكمة احلال بتاريخ : 08/ 03/ 2021 حتت رقم : 221/ 21 
وبالنتيجة القضاء بتوقيع احلجر على املدعى عليها    حداد عيدة  املولودة  بتاريخ : 10/ 
وأمها حداد نوال   وتعيني املدعي حداد فريد   فريد    ببلدية مجانة  ألبيها   2001  /09
مقدما عليها إلدارة  شؤونها املالية واإلدارية والقانونية مع األمر بنشر هذا احلكم بجريدة 

وطنية مكتوبة باللغة العربية بسعي من املدعي
ـ وامر ضابط احلالة املدنية لبلدية مجانة بالتأشير بهذا احلجر على شهادة ميالد احملجور 

عليها
ـ مع حتميل املدعي املصاريف القضائية مبا فيها رسم تسجيل الدعوى املقدر ب 450 دج 

أربعمائة وخمسون دينار جزائري ومصاريف اخلبرة
بذا  صدر  احلكم احلالي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ  املنوه عنه   أعاله و أمضينا   

أصله  نحن  الرئيسة  وأمينة  الضبط
الرئيسة                                               امينة  الضبط

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية  : برج بوعريريج
دائرة : برج بوعريريج

بلدية :  برج بوعريريج

وصل استالم التبليغ بتغيير الهيئة 
التنفيذية

طبقا ألحكام املادة 18 من  القانون رقم 12/ 06 املؤرخ في : 12 جانفي 2012   املتعلق 
باجلمعيات

واملتمم  املعدل   2016 سبتمبر   21 في  املؤرخ   241  /16  : التنفيذي  املرسوم  وكذا 
للمرسوم التنفيذي : 15/ 74 املؤرخ في :16 فيفري 2015 الذي يحدد األحكام والقانون 
األساسي النموذجي املطبق على النادي الرياضي الهاوي   مت هذا اليوم : 19/أفريل/2021  
الهيئة  بتجديد  املتعلقة      2020 في:  16نوفمبر  املؤرخة  التعديالت  مذكرة  استالم 

التنفيذية للجمعية احمللية املسماة :
النادي الرياضي للهواة املستقبل للمالكمة لبلدية برج بوعريريج

املسجلة حتت رقم : 23/ 2004 بتاريخ 24/ 04/ 2004
الكائن مقرها بـ  : املركب الرياضي اجلواري 17 اكتوبر  بلدية برج بوعريريج

يترأسه السيد :   جلـــولي محمد
تاريخ ومكان ميالد : 01/ 02/ 1964 ب برج بوعريريج

رئيس الس الشعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية بومرداس

مديرية التقنني والشؤون العامة
مصلحة التنظيم العام

قرار رقم 21/ 1043 املؤرخ في:  18 أفريل 2021
إن والي والية بومرداس

باقتراح من السيدة مديرة   التقنني والشؤون العامة
يقــــــــــــــــــــــــــــــــرر

املادة األولى : يهدف هذا القرار إلى فتح حتقيق عمومي في  محتوى موجز التأثير على البيئة ملشرع إنشاء حظيرة لتخزين وبيع مواد البناء على العقار الكائن بحي القوادرية  قسم :04 . مجموعة ملكية 
رقم :334   بلدية أوالد موسى .املقدم من طرف  السيد حلياتي الياس

املادة :2  : يعلق هذا القرار في مقر الوالية وبلدية أوالد موسى   وفي أماكن موقع املشروع . وينشر أيضا في  يوميتني  وطنيتني على حساب صاحب املشروع .
املادة :3  : يعني في إطار التحقيق العمومي السيد  : غليم عبد الفتاح مهندس دولة في التسيير التقني واحلضري ببلدية أوالد موسى محافظا محققا و بهذه الصفة تكلف بالسهر على احترام النصوص 

التنظيمية في مجال تعليق ونشر هذا ا القرار وكذلك  مسك سجل جمــع اآلراء
املادة : 4  : يكلف احملافظ احملقق  بفتح سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس دائرة خميس اخلشنة على مستوى مقر بلدية أوالد موسى يوضع حتت تصرف كل شخص طبيعي او معنوي مقيم مبنطقة 

الدراسة البداء آرائهم  ومالحظاتهم حول املشروع املزمع اجنازه واآلثار املتوقعة على البيئة خالل أوقات العمل الرسمية
املادة :5  :  يكلف احملافظ احملقق أيضا بإجراء كل التحقيقات أو جمع املعلومات التكميلية الرامية الى توضيح  العواقب احملتملة للمشروع على البيئة .

املادة : 6  :  حتدد فترة التحقيق العمومي بخمسة عشرة (15) يوما يسري مفعولها ابتداء من تاريخ التعليق  .
املادة : 7 : يرسل احملافظ احملقق عند نهاية مهمته نتائج التحقيق العمومي( السجل الذي يحتوي على مختلف اآلراء احملصل عليها ) مرفقا مبحضر يحتوي على تفاصيل حتقيقاته واملعلومات التكميلية 

التي جمعها واملذكرة  اجلوابية لصاحب املشروع عن اآلراء الصادرة إلى مصالح الدائرة التي بدورها ترسله إلى مصالح الوالية
املكلفة بالبيئة .

املادة :8: يكلف السيدة .  والسادة : األمني العام للوالية . مديرة التقنني والشؤون العامة . مدير البيئة . رئيس دائرة خميس اخلشنة .. رئيس الس الشعبي لبلدية  أوالد موسى   واحملافظ احملقق كل في نطاق 
اختصاصه  بتنفيذ  هذا القرار الذي يدرج في مدونة العقود اإلدارية للوالية

الوالي
األمني العام

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران واملدينة

مديرية التعمير الهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة
رقم.التعريف.اجلبائي: 056 08 47 0571

إعالن عن طلب عروض  مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم  07 /2021
تعلن مديرية التعمير والهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا الجناز احلصص التالية :

شهادة التأهيل الحصةالموقع العملية 

التحسين 
الحضري 

على 
مستوى 
مناطق 

الظل 
( برنامج 

(2021

الحصة رقم 01 : تهيئة الطريق المؤدي إلى منطقة أغيل نرص  أغيل نرص بلدية بوزينة 
على مسافة 750 م ط 

درجة التأهيل الدرجة 
02 فما فوق في أشغال 

العمومية (نشاط 
رئيسي )

          
        

درجة التأهيل الدرجة 
01 فما فوق في أشغال 

العمومية (نشاط 
رئيسي )

درجة التأهيل الدرجة 03 
فما فوق في أشغال الري 

(نشاط رئيسي )

درجة التأهيل الدرجة 02 
فما فوق في أشغال الري 

(نشاط رئيسي )

الحصة رقم 02 : إنجاز الطريق الرابط بين لهمايج ولوالج لهمايج بلدية عين التوتة 
أوزقاغ على مسافة 1.5 كلم 

الحصة 03 : تهيئة مسالك مشتة الحصبة على مسافة 3 كلم.مشتة الحصبة بلدية قصر بلزمة

الحصة 04: تهيئة وتعبيد الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم مشتة الزراولة بلدية عين ياقوت 
03 ومشتة الزراولة على مسافة 1.6 كلم.

أوالد منزر وأوالد مسامح بلدية 
بوزينة 

الحصة رقم 05 : تهيئة الطريق المؤدي إلى أوالد منزر و أوالد 
مسامح

مشتة فلتان الغربية بلدية زانة  
البيضاء

الحصة رقم 06 : إعادة تأهيل الطريق الرباط بين الطريق الوطني 
رقم 75 ومسجد عمر بن الخطاب على مسافة 1.4 كلم.

الحصة رقم 07 : تهيئة الطريق المؤدي إلى مشتة أنوألماس أنوألماس بلدية بوزينة 
على مسافة 700 م ط 

الحصة رقم 08 : إعادة تأهيل الطريق الرباط بين الطريق الوطني تيفران بلدية قيقبة 
رقم 78 لنقار ابراهيم على مسافة 1.10 كلم 

الحصة رقم 09 : إعادة تأهيل الطريق الرباط بين الطريق الوطني أوالد بوعون  بلدية سريانة 
رقم 75 ومشتات أوالد منعة على مسافة 01 كلم.

منطقة مريال
بلدية عيون العصافير 

الحصة01 :شبكة الصرف الصحي 

منطقة مركز تزوكت شمال بلدية 
أريس 

الحصة02 : شبكة الصرف الصحي

منطقة لمراتيم أوالد بيطام بلدية 
تكسالنت 

الحصة03 : شبكة الصرف الصحي

الحصة04 : شبكة الصرف الصحيمنطقة بن هبال بلدية سفيان 

منطقة الحمام 
بلدية أوالد سي سليمان 

الحصة05 : شبكة الصرف الصحي

منطقة أوالد سي محند بقبلة سعيدي  
بلدية سريانة 

الحصة06 : شبكة الصرف الصحي

منطقة أوالد قبوج بلدية راس 
العيون

الحصة07 :توسيع شبكة الصرف الصحي

الحصة08 : توسيع شبكة الصرف الصحيمنطقة هرقلة بلدية لمسان 

الحصة09 : توسيع شبكة الصرف الصحي (الشطر األول)منطقة مشتة عجيسة بلدية الجزار 

الحصة10 : توسيع شبكة الصرف الصحيمنطقة الرواقد بلدية سفيان

الحصة11 : توسيع شبكة الصرف الصحيمنطقة الصفصفة بلدية سفيان 

منطقة مشتة أوالد سليح  بلدية 
الجزار 

الحصة12 : تجديد وتوسيع شبكة الصرف الصحي

الحصة13 : شبكة الصرف الصحيمنطقة آنو ألماس بلدية بوزينة 

الحصة14 : شبكة الصرف الصحي على مسافة 350مطمنطقة تابزة نارة بلدية منعة 

– احلي اإلداري اجلديد  بإمكان  املقاوالت املهتمة و املؤهلة  واملصنفة، حسب اجلدول،سحب دفتر الشروط  لدى مديرية التعمير و الهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة 
-  منطقة اإلخضرار – باتنة رقم الهاتف : 033.85.12.22 .

ترفق العروض إجباريا بالوثائق التالية :


-1 تصريح بالترشح مملوء مختوم وممضي حسب النموذج املرفق.

-2 تصريح بالنزاهة مملوء، مختوم وممضي حسب النموذج املرفق لدفتر الشروط .
-3 القانون األساسي للشركات.

-4 الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلتزام املؤسسة.
-5 كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املرشحني أو املتعهدين أو عند األقتضاء، املناولني :

أ/ قدرات مهنية : شهادة التأهيل والتصنيف حسب دفتر الشروط .
-  نسخة من شهادة التأهيل والتصنيف املهنيني ( سارية املفعول) .

.ب/ قدرات مالية :  وسائل مالية مبررة باحلصائل املالية واملراجع املصرفية.
من طرف مصالح  األعمال  مستخرجة  رقم  أو شهادة  معتمد  من طرف محاسب  عليها  مصادق    2019.2018.2017 األخيرة  السنوات  الثالث  املالية خالل   احلصائل 

الضرائب. 
- املراجع املصرفية.

ج/ قدرات تقنية:  الوسائل  البشرية، مادية واملراجع املهنية.
فتح  يوم  أشهر  ثالثة  من  أقل  اإلجتماعي  الضمان  لدى مصالح  اإلنتماء  الدبلومات، شهادات   : بـ  إجباريا  مرفقة  املشروع  في  للعمل  املسخرة  البشرية  الوسائل  قائمة 

األظرفة.
قائمة الوسائل املادية املسخرة مبررة بنسخة من البطاقات الرمادية + محضر التأمني + محضراملراقبة التقنية بالنسبة للعتاد ذو العجالت، ونسخة من محضر جرد العتاد 

مؤشر من طرف محاسب معتمد( مبدة ال تتجاوز 06 أشهر من تاريخ فتح األظرفة) بالنسبة للعتاد بدون عجالت.
-6 شهادة أداء املستحقات     CACOBATH. CNAS أقل من ثالثة أشهر  CASNOS ال تتجاوز سنة.  

-7 نسخة من السجل التجاري للمتعهد( السجل التجاري اإللكتروني).
.(NIF) 8 رقم التعريف اجلبائي-

. ( SNC-SARL- EURL- SCS ) 9  شهادة إيداع احلسابات األجتماعية لسنة 2019  بالنسبة للشركات-
10 - مستخرج من جدول الضرائب ( مصفى أو مجدول ) ساري املفعول  مستخرج من مكان  ممارسة النشاط يحمل عبارة غير مسجل في القائمة الوطنية ملرتكبي 

أعمال الغش .


-1تصريح باالكتتاب مختوم وممضي حسب النموذج املرفق. 
2 -التصريح باملناولة مختوم وممضي حسب النموذج املرفق.

-3 مذكرة تقنية تبريرية  مملوءة ومختومة وممضية.
-4 دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة – قرىء وقبل-  مكتوبة بخط اليد .

 -5 مخطط سير األشغال.


1– رسالة التعهد مختومة وممضاة ومملوءة وفقا لنموذج دفتر الشروط.

-2 جدول األسعار الوحدوية مختومة،ممضاة، ومملوءة من طرف املتعهد.
-3 تفصيل الكمي والتقديري مختوم وممضي ومملوء من طرف املتعهد.

وترسل  العروض الى السيد :                    
مدير التعمير والهندسة املعمارية والبناء لوالية باتنة – احلي اإلداري اجلديد- منطقة اإلخضرار – باتنة 

- يوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض املالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبني كل منها تسمية املؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه وتضمن عبارة 
” ملف الترشح ” أو“ عرض تقني ” أو ” عرض مالي ” حسب احلالة وتوضع هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة ( ال يفتح إال من طرف جلنة فتح 

األظرف وتقييم العروض ) – طلب العروض رقم ..... موضوع طلب  العروض.
-يبقى املتعهدون ملزمني بعروضهم مدة (90 + 15)  يوما من تاريخ انتهاء آجال العروض.

.BOMOP مدة حتضير العروض حددت بـ : 15 يوم  ابتداء من تاريخ اول صدور لهذا اإلعالن في الصحف الوطنية أو -
- آخر ساعة إليداع العروض  قبل الساعة 09.45 صباحا  وساعة بداية فتح العروض هي الساعة 10.00 صباحا، وذلك في آخر يوم ملدة حتضير العروض .وإذا صادف هذا 

اليوم يوم عطلة او يوم راحة قانونية، فإن مدة حتضير العروض متدد إلى غاية يوم العمل املوالي.
- يتم فتح األظرفة املتعلقة مبلف الترشح والعرض التقني واملالي في جلسة علنية خالل نفس اجللسة في تاريخ وساعة فتح األظرفة واملتعهدون مدعوون حلضور جلسة 

فتح األظرفة.

يتضمن فتح  حتقيق عمومي في محتوى موجز 
التأثير على البيئة ملشروع إنشاء حظيرة

لتخزين وبيع مواد  البناء ببلدية أوالد موسى 
املقدم من طرف السيد : حلياني الياس

رقم اجلدول : 02227/ 20
رقم الفهرس: 00862/ 21
تاريخ احلكم : 11/ 04/ 21

رقم اجلدول  : 05110/ 20
رقم الفهرس : 01938/ 21
تاريخ احلكم : 14 /04/ 21

مديرية التنظيم والشؤون القانونية
مصلحة التنظيم واملنازعات

الرقم : 38/ 2021
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حديث 
قديسقديس

َوَما أَْنُتْم َلُه ِبَخاِزِنني 
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زيت الزيتون... أرسار 
وإعجاز

رب ارشح يل صدري، و يــرس يل أمري, و احلل عقــدة مــن 
لســاين يفقهوا قويل، بســم الله الفتاح, اللهم ال ســهل إال ما 

جعلته ســهال و أنت تجعل الحزن متى شــئت ســهال
يــا أرحــم الراحمــني.

السؤال: يستفرس الكثري 
من الناس عن كيفية 

الرقية الرشعية ؟؟؟
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الدكتور غاري ملري
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نفحات من الطب البديل
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الرتبية الراشدة
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كالم حزين  عن الفراق
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قسيمة ركن لست وحدك

ملن يريد املشاركة يف ركن لست وحدك فعليه ارسال هذه القسيمة مرفقة باملشكل الذي 
يريد طرحه إىل عنوان الجريدة

$

031933106031933072

baridassabte@yahoofr

202121
14420919 وحدك
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زوجي اليبايل مبشــاعري 

يف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعيناتيف العرشينات لكن ترصفاته يف التسعينات

كيف تتعامل األرسة مع طفل يتيم.
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